
    
    
    

  من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������و و و و     ������������    ((((    موضوعها تفس
 اآليت� رقمموضوعها تفس
 اآليت� رقمموضوعها تفس
 اآليت� رقمموضوعها تفس
 اآليت� رقم
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليٌم {{{{يقول ا�اري تبارك وتعا" 

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليٌم َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليٌم َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليٌم َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/  ������������}}}}َوِهللا

َمْغرِ {{{{قوF تعا" 
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرِ َوِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرِ َوِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرِ َوِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وخصهما  ،أي هما ملك F وما بينهما من اJهات واIخلوقات}}}}ُب ُب ُب ُب َوِهللا

 وألن سبب اآلية اقت^ ذِ  ،مثل بيت اهللا و]و ذلك ،،،،واإلضافة إWه تDيفاواإلضافة إWه تDيفاواإلضافة إWه تDيفاواإلضافة إWه تDيفاباTكر 
ْ
وقد اختلف وقد اختلف وقد اختلف وقد اختلف  ،هارَ ك
 : : : : العلماء من اIفlين وغ
هم j اIعi اTي من أجله نزلت هذه اآلية d أقوالالعلماء من اIفlين وغ
هم j اIعi اTي من أجله نزلت هذه اآلية d أقوالالعلماء من اIفlين وغ
هم j اIعi اTي من أجله نزلت هذه اآلية d أقوالالعلماء من اIفlين وغ
هم j اIعi اTي من أجله نزلت هذه اآلية d أقوال

الكعبة فيه تسلية للنs صq اهللا عليه وسلم الكعبة فيه تسلية للنs صq اهللا عليه وسلم الكعبة فيه تسلية للنs صq اهللا عليه وسلم الكعبة فيه تسلية للنs صq اهللا عليه وسلم     من بيت اIقدس إ"من بيت اIقدس إ"من بيت اIقدس إ"من بيت اIقدس إ"    أن oويل القبلةأن oويل القبلةأن oويل القبلةأن oويل القبلة ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
، وقد zن رسول اهللا يصy بمكة إx وألصحابه اTين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهموألصحابه اTين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهموألصحابه اTين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهموألصحابه اTين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصالهم

فلما قدم اIدينة وجه إx بيت اIقدس ستة عD شهراً أو سبعة عD  ،بيت اIقدس والكعبة ب� يديه
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ {{{{يقول تعا"  ذاالكعبة، و� إ" ثم ~فه اهللا ،شهراً 

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/  }}}}َوِهللا

وقد روى أبو عبيد القاسم  ،يع� سواء d القبلة القديمة أو d القبلة ال� وجهك اهللا �ا بعد ذلك
أول ما نسخ �ا من القرآن أول ما نسخ �ا من القرآن أول ما نسخ �ا من القرآن أول ما نسخ �ا من القرآن ((((اهللا عنهما قال ابن سالم j كتاب ا�اسخ واIنسوخ عن ابن عباس ر� 

وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ {{{{قال تعا"  فيما ذكر واهللا أعلم شأن القبلةفيما ذكر واهللا أعلم شأن القبلةفيما ذكر واهللا أعلم شأن القبلةفيما ذكر واهللا أعلم شأن القبلة
9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/  }}}}َوِهللا

ثم ~فه إx  ،فاستقبل رسول اهللا صq اهللا عليه وسلم فصq ]و بيت اIقدس وترك ا�يت العتيق
وا وُُجوَهُكْم {{{{العتيق ونسخها فقال  بيته

9
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

�
وا وُُجوَهُكْم فََول

9
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

�
وا وُُجوَهُكْم فََول

9
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

�
وا وُُجوَهُكْم فََول

9
 وَْجَهَك َشْطَر الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

�
فََول

  .انت� �مه ر� اهللا عنه}}}}َشْطَرهُ َشْطَرهُ َشْطَرهُ َشْطَرهُ 
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ {{{{قوF تباك وتعا" و

9
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ فَأ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ فَأ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ فَأ

9
ْفنََما تَُول

َ
أو أينما توجهت �قا  ،أي قبلة اهللا ::::يقول ابن عباسيقول ابن عباسيقول ابن عباسيقول ابن عباس }}}}فَأ

 .الكعبة ،حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها �اهد�اهد�اهد�اهد    وقال ،غربا
أنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرض أنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرض أنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرض أنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرض     تعا" قال آخرون بل -ر�ه اهللا- ابن جريرابن جريرابن جريرابن جريرقال  ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا� •

علم نبيه صq اهللا عليه وسلم وأصحابه أن �م ا�وجه بوجوههم علم نبيه صq اهللا عليه وسلم وأصحابه أن �م ا�وجه بوجوههم علم نبيه صq اهللا عليه وسلم وأصحابه أن �م ا�وجه بوجوههم علم نبيه صq اهللا عليه وسلم وأصحابه أن �م ا�وجه بوجوههم و�نما أنز�ا Wُ و�نما أنز�ا Wُ و�نما أنز�ا Wُ و�نما أنز�ا Wُ     ،،،،ا�وجه إ" الكعبةا�وجه إ" الكعبةا�وجه إ" الكعبةا�وجه إ" الكعبة
ناحية  ألنهم ال يوجهون وجوههم وجها من ذلك وال    ،،،،وا من نوا¡ اDIق واIغربوا من نوا¡ اDIق واIغربوا من نوا¡ اDIق واIغربوا من نوا¡ اDIق واIغربؤؤؤؤااااللصالة حيث شللصالة حيث شللصالة حيث شللصالة حيث ش

قالوا ثم نسخ ذلك  ،ألن F تعا" اIشارق واIغارب ،وجوه وتلك ا�احيةالإال zن جل ثناؤه j ذلك 
 .بالفرض اTي فرض عليهم إ" اIسجد ا�رام

يصy يصy يصy يصy     سول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنسول اهللا إذن من اهللا جل وعال أنقال آخرون بل نزلت هذه اآلية d رقال آخرون بل نزلت هذه اآلية d رقال آخرون بل نزلت هذه اآلية d رقال آخرون بل نزلت هذه اآلية d ر ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث •
أي أن هذه  ،و§ حال اIسايفة وشدة ا¦وف ،j مس
ه j سفره اIتطوع حيث توجه من �ق أو غرباIتطوع حيث توجه من �ق أو غرباIتطوع حيث توجه من �ق أو غرباIتطوع حيث توجه من �ق أو غرب

َمْغرُِب {{{{اآلية 
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب َوِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب َوِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب َوِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وأيضا يدخل  ،يصy حيث شاء إذا zن مسافراً ، j حق صالة ا�طوعj حق صالة ا�طوعj حق صالة ا�طوعj حق صالة ا�طوع }}}}َوِهللا

بَاناً {{{{ j هذا j حالة ا�رب الشديدة
ْ
ْو ُرك

َ
 أ
ً
بَاناً فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 أ
ً
بَاناً فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 أ
ً
بَاناً فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاال

ْ
ْو ُرك

َ
 أ
ً
فال  ،j حال اIسايفة واشتداد ا�رب} } } } فَإِْن ِخْفتُْم فَرَِجاال

 ))))��������((((    ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



واستدل أصحاب هذا القول بما رواه ابن عمر أنه  ،يلزم اIصj y استقبال القبلة بل يصy حيث شاء
سافرا يصy ا�افلة إذا zن م ،أي أن هذا j ا�افلة و§ السفر ،zن يصy حيث توجهت به راحلته

وا َفثَم/ وَْجُه {َ{َ{َ{َ ويذكر أن رسول اهللا zن يفعل ذلك ويتأول هذه اآلية ،حيث توجهت به راحلته
9
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم/ وَْجُه أ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم/ وَْجُه أ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا َفثَم/ وَْجُه أ

9
ْفنََما تَُول

َ
أ

حديث نافع عن ابن عمر أنه zن إذا سئل عن حديث نافع عن ابن عمر أنه zن إذا سئل عن حديث نافع عن ابن عمر أنه zن إذا سئل عن حديث نافع عن ابن عمر أنه zن إذا سئل عن و§ صحيح ا�خاري من  ،رواه ا�خاري ومسلم }}}}اهللا/ِ اهللا/ِ اهللا/ِ اهللا/ِ 
 خوف أشد من ذلك َص خوف أشد من ذلك َص خوف أشد من ذلك َص خوف أشد من ذلك َص zن zن zن zن فإن فإن فإن فإن     ::::صالة ا¦وف وصفها ثم قالصالة ا¦وف وصفها ثم قالصالة ا¦وف وصفها ثم قالصالة ا¦وف وصفها ثم قال

/
 ل
/
 ل
/
 ل
/
ا رجاال قياما d أقدامهم وربانا ا رجاال قياما d أقدامهم وربانا ا رجاال قياما d أقدامهم وربانا ا رجاال قياما d أقدامهم وربانا وووول

قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن ا�s صq اهللا عليه قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن ا�s صq اهللا عليه قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن ا�s صq اهللا عليه قال نافع وال أرى ابن عمر ذكر ذلك إال عن ا�s صq اهللا عليه ، ، ، ، مستقبy القبلة وغ
 مستقبليهامستقبy القبلة وغ
 مستقبليهامستقبy القبلة وغ
 مستقبليهامستقبy القبلة وغ
 مستقبليها
     ....وسلموسلموسلموسلم

َمْغرُِب { َ{ َ{ َ{ َإذن هذه اآلية 
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب ِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب ِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب ِهللا
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ ®مولة d هذا القول أما j صالة ا�افلة إذا zن مسافرا  }}}}ِهللا

عندما ال يستطيع  ،أو j حال اشتداد ا¦وف j حال اIعرة ،راحلته يصy حيث توجهت به
  .حيث توجه ، يصyاIسلمون إقامة صالة ا¦وف بل ° يصy وحده

ناس خرجوا j الصحراء ناس خرجوا j الصحراء ناس خرجوا j الصحراء ناس خرجوا j الصحراء ،،،،قال آخرون نزلت هذه اآلية j قوم عميت عليهم القبلة قال آخرون نزلت هذه اآلية j قوم عميت عليهم القبلة قال آخرون نزلت هذه اآلية j قوم عميت عليهم القبلة قال آخرون نزلت هذه اآلية j قوم عميت عليهم القبلة  :القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع •
فصلوا d أ]اء ³تلفة فقال فصلوا d أ]اء ³تلفة فقال فصلوا d أ]اء ³تلفة فقال فصلوا d أ]اء ³تلفة فقال     ،،،،يع� وجهتهايع� وجهتهايع� وجهتهايع� وجهتها،،،،شطرها شطرها شطرها شطرها فلم يعرفوا فلم يعرفوا فلم يعرفوا فلم يعرفوا     ،،،،وال يعرفون أين القبلة ُقّميت عليهموال يعرفون أين القبلة ُقّميت عليهموال يعرفون أين القبلة ُقّميت عليهموال يعرفون أين القبلة ُقّميت عليهم

و�ن صالتكم و�ن صالتكم و�ن صالتكم و�ن صالتكم     ،،،،x اIشارق واIغارب فأين وWتم وجوهكم فهناك وج´ وهو قبلتكمx اIشارق واIغارب فأين وWتم وجوهكم فهناك وج´ وهو قبلتكمx اIشارق واIغارب فأين وWتم وجوهكم فهناك وج´ وهو قبلتكمx اIشارق واIغارب فأين وWتم وجوهكم فهناك وج´ وهو قبلتكم: : : : اهللا تعا"اهللا تعا"اهللا تعا"اهللا تعا"
واستدلوا بما رواه عبد اهللا بن µمر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول اهللا W jلة سوداء  ،،،،ماضيةماضيةماضيةماضية
  ،مظلمة

ً
أن أصبحنا إذا ]ن ، جل يأخذ األحجار فيعمل مسجداً يصy فيه فلمافجعل الر ،ف·�ا م·ال

فأنزل اهللا تعا"  ،إ" غ
 القبلة Wلتنا هذه فقلنا يا رسول اهللا لقد صلينا ،قد صلينا إ" غ
 القبلة
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ {{{{

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َوِهللا

9
ْفنََما تَُول

َ
َمْغرُِب فَأ

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/   .وابن ماجةرواه ال¸مذي  }}}}    َوِهللا

أو W jل  ،لو أن إنسانا اجتهد j صحراء ولم يعرف ا�وجه إ" القبلة، وا�قيقة أن هذا قول صحيح
وهللا  فصالته صحيحةفصالته صحيحةفصالته صحيحةفصالته صحيحةوصq وIا أصبح تب� أنه صq إ" غ
 القبلة  ،ولم يعرف ا�وجه إ" القبلة

ستجيب أكم j دµئكم x و«تمل فأينما تولوا وجوه" :، قال ا�افظ ابن جرير ر�ه اهللا�مد
ُكمْ {، قال �اهد Iا نزلت "لكم دµئكم

َ
ْستَِجْب ل

َ
ُكمْ اْدُعوِ½ أ

َ
ْستَِجْب ل

َ
ُكمْ اْدُعوِ½ أ

َ
ْستَِجْب ل

َ
ُكمْ اْدُعوِ½ أ

َ
ْستَِجْب ل

َ
وا {{{{قالوا إ" أين؟ ف·لت } } } } اْدُعوِ½ أ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا فَأ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا فَأ

9
ْفنََما تَُول

َ
وا فَأ

9
ْفنََما تَُول

َ
فَأ

 ،فهذا أيضا قول صحيح أن اآلية oمل d ا¿µء أن اإلنسان يدعوا ربه حيث أراد} } } } َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ 
ولكن بال شك العلماء ر�هم اهللا ذكروا من آداب ا¿µء أن  ،جهة �قا غربا شماال جنوبا إx أي

ْفنََما {{{{به هذا ليس صحيح ن لكن كون ا�اس يلزمو ،هذا أدب ومستحب ،يستقبل ا¿اÀ القبلة
َ
ْفنََما فَأ
َ
ْفنََما فَأ
َ
ْفنََما فَأ
َ
فَأ

وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ 
9
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ تَُول
9
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ تَُول
9
وا َفثَم/ وَْجُه اهللا/ِ تَُول
9
ن ولكنها تعتÃ دWال I وا�قيقة أن اآلية ظاهرها j الصالة وليست j ا¿µء ،}}}}تَُول

  .القبلة الصحيح أن من آداب ا¿µء ا�وجه إ"يقول أن من آداب ا¿µء ا�وجه إx القبلة وهذا هو 
وهو القائل  ،،،،بالكفاية واJود واإلفضالبالكفاية واJود واإلفضالبالكفاية واJود واإلفضالبالكفاية واJود واإلفضالأي يسع خلقه Äهم  }}}}إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ {{{{قوF تبارك وتعا" 

ُْصوَها    {{{{F تعا" وقو }}}}    َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اهللا/ِ َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اهللا/ِ َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اهللا/ِ َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اهللا/ِ     {{{{سبحانه 
ُ
o 

َ
وا نِْعَمَة اهللا/ِ ال ُْصوَهاَو�ِْن َيُعد9

ُ
o 

َ
وا نِْعَمَة اهللا/ِ ال ُْصوَهاَو�ِْن َيُعد9

ُ
o 

َ
وا نِْعَمَة اهللا/ِ ال ُْصوَهاَو�ِْن َيُعد9

ُ
o 

َ
وا نِْعَمَة اهللا/ِ ال  ....}}}}    َو�ِْن َيُعد9

ما يغيب عنه منها Çء وال يعزب عن علمه  أي عليم بأعما�مأي عليم بأعما�مأي عليم بأعما�مأي عليم بأعما�معليم  }}}}إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ إِن/ اهللا/َ َواِسٌع َعِليمٌ {قوF تعا"



 .مثقال ذره بل هو Èميعها عليم
 : من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������((((اآلية اآلية اآلية اآلية 

فَ {{{{يقول جل وعال  فَ َسيَُقوُل الس9 فَ َسيَُقوُل الس9 فَ َسيَُقوُل الس9 ُق َسيَُقوُل الس9 ِDْالَم ِ/ ِ� zَنُوا َعلَيَْها قُل هللا�
َ
ُهْم َعن قِبْلَتِِهُم ال

/
ُق َهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال ِDْالَم ِ/ ِ� zَنُوا َعلَيَْها قُل هللا�

َ
ُهْم َعن قِبْلَتِِهُم ال

/
ُق َهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال ِDْالَم ِ/ ِ� zَنُوا َعلَيَْها قُل هللا�

َ
ُهْم َعن قِبْلَتِِهُم ال

/
ُق َهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال ِDْالَم ِ/ ِ� zَنُوا َعلَيَْها قُل هللا�

َ
ُهْم َعن قِبْلَتِِهُم ال

/
َهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال

ْستَِقيمٍ  اٍط م9 َ~ِ 
َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ْستَِقيمٍ َوال اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ْستَِقيمٍ َوال اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ْستَِقيمٍ َوال اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
 .}}}}َوال

 ،بينما ا�اس بقباء j صالة الصبح إذ جاءهم آت(روى األئمة واللفظ Iالك عن ابن عمر قال 
نزل عليه قرآن فأخÃهم

ُ
مر أن يستقبل الكعبة  ،أن رسول اهللا صq اهللا عليه وسلم أ

ُ
وقد أ

يع� zنوا وجوههم إ" الشام فاستداروا ) وÊنت وجوههم إ" الشام فاستداروا d الكعبة ،لوهافاستقبِ 
  .قيل j صالة الظهر وقيل أنها صالة العÌ وسيأË �ذا بيان ،إ" الكعبة

 : يةيةيةيةسبب نزول اآلسبب نزول اآلسبب نزول اآلسبب نزول اآل    ◄
اIقدس ستة اIقدس ستة اIقدس ستة اIقدس ستة أن ا�s صq اهللا عليه وسلم صq إx بيت (ما رواه ا�خاري عن الÃاء ر� اهللا عنه 

وأنه صq اهللا  ،"يع� الكعبةيع� الكعبةيع� الكعبةيع� الكعبة"عجبه أن تكون قبلته إx ا�يتيوÊن  ،،،،عD شهراً أو سبعة عD شهراعD شهراً أو سبعة عD شهراعD شهراً أو سبعة عD شهراعD شهراً أو سبعة عD شهرا
فخرج رجل  ،العÌوهذا دWل أن الصالة صالة ، ،وصq معه قوم صالة العÌصالة العÌصالة العÌصالة العÌعليه وسلم صq أول 

: وهم راكعون فقال  مسجد القبلت�مسجد القبلت�مسجد القبلت�مسجد القبلت�ببببوهو ما يسÏ اآلن وهو ما يسÏ اآلن وهو ما يسÏ اآلن وهو ما يسÏ اآلن Îا zن صq مع ا�s فمر d أهل اIسجد 
وÊن اTي  ،أشهد باهللا لقد صليت مع ا�s صq اهللا عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل ا�يت

،يع� فيه ناس قتلوا  ،نقول فيهم لم ندِر ما ،مات d القبلة قبل أن oول قبل ا�يت رجال قتلوا
نقول فيهم فأنزل  ندري ما ماذا يقول الÃاء ر� اهللا عنه، ال قبلة،استشهدوا أو ماتوا قبل أن oول ال

كما سيأË إن ، الصالة:واIقصود باإليمان هنا  }}}}    َوَما zََن اهللا/ُ Wُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما zََن اهللا/ُ Wُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما zََن اهللا/ُ Wُِِضيَع إِيَمانَُكمْ َوَما zََن اهللا/ُ Wُِِضيَع إِيَمانَُكمْ     {{{{قول اهللا عز وجل 
جاء هذا عند اإلمام  ،j هذه الرواية أنها صالة العÌ و§ رواية أخرى أنها صالة الصبح ،شاء اهللا

كما رجحه كث
  ولكن األرجح واهللا أعلمولكن األرجح واهللا أعلمولكن األرجح واهللا أعلمولكن األرجح واهللا أعلم ،مالك ر�ه اهللا وروي أيضا أنها صالة الظهر واهللا أعلم
Ìين أنها صالة العlفIمن ا. 

َفَهاُء ِمَن ا�/اِس     {{{{قوF تعا"  َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َسيَُقوُل الس9 َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َسيَُقوُل الس9 َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َسيَُقوُل الس9 من قو�م ثوٌب  ،خفيف العقلخفيف العقلخفيف العقلخفيف العقل::::Ðع سفيه وهو  سفهاءسفهاءسفهاءسفهاءالالالال }}}}    َسيَُقوُل الس9
ات الكذاب اIتعمد خالف ما :وقال اIؤرجوقال اIؤرجوقال اIؤرجوقال اIؤرج    ،،،،سفيه إذا zن خفيف النسج وقال وقال وقال وقال  ،يعلم السفيه ا�ه/

وقيل أن اIراد  ،اTين قالوا باIدينة ما قالوا    ،،،،اWهوداWهوداWهوداWهود :هنا واIراد بالسفهاءواIراد بالسفهاءواIراد بالسفهاءواIراد بالسفهاء ،الظلوم اJهول: قطربقطربقطربقطرب
قالوا قد اشتاق ®مد إ"  كفار قريش Iا أنكروا oويل القبلةكفار قريش Iا أنكروا oويل القبلةكفار قريش Iا أنكروا oويل القبلةكفار قريش Iا أنكروا oويل القبلة الزجاجالزجاجالزجاجالزجاج    وقالوقالوقالوقال ،،،،اIنافقوناIنافقوناIنافقوناIنافقون :بالسفهاء

 ،وعن قريب يرجع إ" دينكم ،مو¿هoهود قد ا�بس عليه أمره وWنافقون ما، وقالت اIوقال ا 

سيأË  ،اهللا جل وعال أخÃ أنه سيقول السفهاء من ا�اس ،والهم عن قبلتهم واستهزءوا باIسلم�
سواء قلنا هم كفار قريش فقد ، مد صq اهللا عليه وسلم وألصحابك من هؤالء السفهاء�م لك يا ®

فاشتاق وتوجه إWها وقريب سي¸ك دينه ويرجع  ،قالوا إن ®مدا قد اشتاق إx بته مكة وÔ األصل
مرة وهناك قول آخر من قال أنهم اWهود قالوا ا�بس عليه دينه وبدأ يتح
 و«تار مرة هنا و ،إWكم



 .ب للسخرية واالستهزاء باIؤمن� وهذا Äه باطلااIنافقون جعلوها ب، هناك إذن عنده ا�باس وح
ه
َفَهاُء ِمَن ا�/اِس     {{{{}}}}    ِمَن ا�/اِس ِمَن ا�/اِس ِمَن ا�/اِس ِمَن ا�/اِس     {{{{: قوF تبارك وتعا"  َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َسيَُقوُل الس9 َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َسيَُقوُل الس9 َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َسيَُقوُل الس9 Iاذا خص السفهاء بقو�م من Iاذا خص السفهاء بقو�م من Iاذا خص السفهاء بقو�م من Iاذا خص السفهاء بقو�م من  }}}}َسيَُقوُل الس9

  ؟؟؟؟ا�اسا�اسا�اسا�اس
لكن اIقصود  ،ألنها ال تعقل وال تفهم اناتاناتاناتاناتاJمادات وا�يواJمادات وا�يواJمادات وا�يواJمادات وا�يوألن السفه يكون j  :قال اIفlون

ُهْم {{{{قوF تعا"  ،،،،وأيضا ليس ° ا�اس و�نما Ðلة منهموأيضا ليس ° ا�اس و�نما Ðلة منهموأيضا ليس ° ا�اس و�نما Ðلة منهموأيضا ليس ° ا�اس و�نما Ðلة منهم، ، ، ، من ا�اسمن ا�اسمن ا�اسمن ا�اس
/
َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال ُهْم َسيَُقوُل الس9
/
َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال ُهْم َسيَُقوُل الس9
/
َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال ُهْم َسيَُقوُل الس9
/
َفَهاُء ِمَن ا�/اِس َما َوال َسيَُقوُل الس9

هنا قد اختلف العلماء j كيفية استقباF بيت هنا قد اختلف العلماء j كيفية استقباF بيت هنا قد اختلف العلماء j كيفية استقباF بيت هنا قد اختلف العلماء j كيفية استقباF بيت ، عد�م و~فهمعد�م و~فهمعد�م و~فهمعد�م و~فهمأي  }}}}والهموالهموالهموالهم{{{{قوF  }}}}َعن قِبْلَتِِهمُ َعن قِبْلَتِِهمُ َعن قِبْلَتِِهمُ َعن قِبْلَتِِهمُ 
j األصل zن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت اIقدس كيف zن j األصل zن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت اIقدس كيف zن j األصل zن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت اIقدس كيف zن j األصل zن عليه الصالة والسالم يستقبل بيت اIقدس كيف zن     ،،،،ثة أقوالثة أقوالثة أقوالثة أقوالاIقدس d ثالاIقدس d ثالاIقدس d ثالاIقدس d ثال

 ::::فيه أقوالفيه أقوالفيه أقوالفيه أقواليستقبله هل zن بو¡؟ هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا�نيفة؟ يستقبله هل zن بو¡؟ هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا�نيفة؟ يستقبله هل zن بو¡؟ هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا�نيفة؟ يستقبله هل zن بو¡؟ هل أخذه عن طريق ملة إبراهيم عليه السالم ا�نيفة؟ 
  .zن ذلك منه عن رأي واجتهاد ا�سنا�سنا�سنا�سنقال  :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
فاختار القد س طمعاً j إيمان اWهود  ،بةأنه zن ³
ا ب� بيت اIقدس وب� الكع :القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •

  .امتحاناً للم�D ألنهم ألفوا الكعبة قاF الطÃي وقال الزجاجقاF الطÃي وقال الزجاجقاF الطÃي وقال الزجاجقاF الطÃي وقال الزجاج ،واستما�هم
أنه عليه الصالة والسالم استقبل بيت  وهو اTي عليه اJمهور ومنهم ابن عباسوهو اTي عليه اJمهور ومنهم ابن عباسوهو اTي عليه اJمهور ومنهم ابن عباسوهو اTي عليه اJمهور ومنهم ابن عباس ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث    •

 ،وأمره أن يستقبل بصالته الكعبةثم نسخ بعد ذلك  ،وهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحوهذا هو الصحيحاIقدس بأمر اهللا ووحيه 
 {{{{ واستدلوا بقوF تعا"

َ
dَ بُِع الر/ُسوَل ِمم/ن يَنَقِلُب

 ِ�َْعلََم َمن يَت/
/
ِ� ُكنَت َعلَيَْها إِال

َ
نَا الِقبْلََة ال

ْ
 َوَما َجَعل

َ
dَ بُِع الر/ُسوَل ِمم/ن يَنَقِلُب

 ِ�َْعلََم َمن يَت/
/
ِ� ُكنَت َعلَيَْها إِال

َ
نَا الِقبْلََة ال

ْ
 َوَما َجَعل

َ
dَ بُِع الر/ُسوَل ِمم/ن يَنَقِلُب

 ِ�َْعلََم َمن يَت/
/
ِ� ُكنَت َعلَيَْها إِال

َ
نَا الِقبْلََة ال

ْ
 َوَما َجَعل

َ
dَ بُِع الر/ُسوَل ِمم/ن يَنَقِلُب

 ِ�َْعلََم َمن يَت/
/
ِ� ُكنَت َعلَيَْها إِال

َ
نَا الِقبْلََة ال

ْ
َوَما َجَعل

ر و�نما ر و�نما ر و�نما ر و�نما فليست اIسألة اجتهاد وال اختيافليست اIسألة اجتهاد وال اختيافليست اIسألة اجتهاد وال اختيافليست اIسألة اجتهاد وال اختيا    ،،،،جعلنا أي أن اهللا هو اTي وجهه إ" بيت اIقدسجعلنا أي أن اهللا هو اTي وجهه إ" بيت اIقدسجعلنا أي أن اهللا هو اTي وجهه إ" بيت اIقدسجعلنا أي أن اهللا هو اTي وجهه إ" بيت اIقدس }}}}َعِقبَيْهَعِقبَيْهَعِقبَيْهَعِقبَيْه
 .األمر بو¡ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية وÔ واضحة ا¿اللة d هذابو¡ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية وÔ واضحة ا¿اللة d هذابو¡ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية وÔ واضحة ا¿اللة d هذابو¡ من اهللا واستدلوا بهذه اآلية وÔ واضحة ا¿اللة d هذا

هل zنت إ" بيت هل zنت إ" بيت هل zنت إ" بيت هل zنت إ" بيت     ،،،،اختلف العلماء ح� فرضت الصالة d ا�s وÊن بمكةاختلف العلماء ح� فرضت الصالة d ا�s وÊن بمكةاختلف العلماء ح� فرضت الصالة d ا�s وÊن بمكةاختلف العلماء ح� فرضت الصالة d ا�s وÊن بمكة    ،،،،وهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألة    �
السؤال اآلن Iا zن j السؤال اآلن Iا zن j السؤال اآلن Iا zن j السؤال اآلن Iا zن j     ،،،،يع� ا�s فرضت عليه الصالة وهو j مكةيع� ا�s فرضت عليه الصالة وهو j مكةيع� ا�s فرضت عليه الصالة وهو j مكةيع� ا�s فرضت عليه الصالة وهو j مكة    أو zنت إ" الكعبة؟أو zنت إ" الكعبة؟أو zنت إ" الكعبة؟أو zنت إ" الكعبة؟    اIقدس؟اIقدس؟اIقدس؟اIقدس؟

 :d قول�d قول�d قول�d قول� يتوجه إ" الكعبة أو zن يتوجه إx بيت اIقدس؟يتوجه إ" الكعبة أو zن يتوجه إx بيت اIقدس؟يتوجه إ" الكعبة أو zن يتوجه إx بيت اIقدس؟يتوجه إ" الكعبة أو zن يتوجه إx بيت اIقدس؟    مكة هل zنمكة هل zنمكة هل zنمكة هل zن
zن يتوجه إ" بيت اIقدس ثم استمر d ذلك وهو j اIدينة ثم نسخ ورجع إ"  قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة، �
 .الكعبة
أول ما فرضت الصالة عليه إ" الكعبة ولم يزل يصy إWها طول مقامه بمكة  قال آخرونقال آخرونقال آخرونقال آخرون، �
فلما قدم اIدينة صq إ" بيت اIقدس ثم بعد ذلك ~فه اهللا  هللا عليه وسلم،صq ا zن عليه d ما

وذلك أن ا�I sا     ،،،،رجح هذا القول وقال هذا أصح القول� عنديوا�افظ ابن العرØ وا�افظ ابن العرØ وا�افظ ابن العرØ وا�افظ ابن العرØ إ" الكعبة، 
 فلما تب� F عنادهم و ،قدم اIدينة أراد أن يستألف اWهود فتوجه إ" قبلتهم Wكون ذلك أدÙ �م

̧جيح ب�  ،Úن ينظر إ" السماء واهللا أعلمفيس منهم أحب أن «ول إ" الكعبة أ ا�قيقة أن ال
هل zن j مكة يستقبل الكعبة أو بيت ، القول� «تاج إx مراجعة األدلة و�" Ðعها وا�ظر فيها

    ....اIقدس d القول� اIشهورين اTين ذكرتهما
بل قال ابن عباس إنها أول ما  ،دلت d وجود النسخ j القرآن واستدل العلماء بهذه اآلية d أنها



 .نسخ j القرآن هو ما zن j شأن القبلة
فإن ا�s صq ]و بيت اIقدس وليس j  ،أيضاً دلت هذه اIسألة d جواز نسخ السنة بالقرآن   -

  .و�نما صالته إ" بيت اIقدس سنة نسخها القرآن بهذه اآلية ،ذلك قرآن
وذلك أن استقبال بيت اIقدس zن مقطوµ به j  ،أيضا فيها دWل d جواز القطع ÃÜ الواحد   -

Iا أتاهم اآلË وأخÃهم أن القبلة قد حولت  مسجد ب� سلمةمسجد ب� سلمةمسجد ب� سلمةمسجد ب� سلمةوقيل  أهل قباءأهل قباءأهل قباءأهل قباءثم إن  ،الDيعة عندهم
وهذا فيه دWل d  ،حدف¸وا اIتواتر ÃÜ الوا ،إ" اIسجد ا�رام قبلوا قوF واستداروا ]و الكعبة

وÔ  ،وهذه مسألة معروفة ومشهورة عند العلماء وقد Ýثها األصوWون ،األخذ والقطع ÃÜ الواحد
 .حجية األخذ ÃÜ الواحد إذا zن ثقة

أيضا وÔ أن هذه اآلية وما احتف بها دWل d أن من لم يبلغه ا�اسخ أنه متعبد  وهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألةوهنا مسألة �    
بال  ،يرتفع بوجود ا�اسخ ال بالعلم به واألول أصحاألول Iن قال أن ا�كم  خالفاً  ،با�كم األول

أهل اIسجد صلوا صالتهم األوÞ وقيل أنه م^  ،شك إذا zن اإلنسان ال يعرف ا�اسخ مثل هؤالء
        فهل الرعتان بطلت؟فهل الرعتان بطلت؟فهل الرعتان بطلت؟فهل الرعتان بطلت؟، من صالتهم رعتان

 ،هم يعرفونه d األصل وd ما j ذلك فهم صلوا بناء موال إشÚل عليه ال الصحيح أنها صحيحةال الصحيح أنها صحيحةال الصحيح أنها صحيحةال الصحيح أنها صحيحة
ألن أهل  ،واألول أصح :قال ،أما النسخ اTي بعد ذلك عملوا به فال يع� أنه بطل فعلهم ذلك

 .اIسجد لم يزالوا يصلون إ" بيت اIقدس إ" أن أتاهم اآلË فأخÃهم با�اسخ فمالوا ]و الكعبة
وقصة  ،للحوادث والوقائع تهمساير ،ماً ومفرقاو§ اآلية دWل d أن القرآن من ِحَكِم نزوF منج

 d ء حال بعد حالÇ رسول اهللا شيئاً بعد d ن ي·لz أن القرآن d لWقدس دIاستقبال بيت ا
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم {{{{قال تعا"  ،حسب ا�اجة حá أكمل اهللا ا¿ين

َ
ُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
َمل
ْ
ك
َ
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم اWَْوَم أ

َ
ُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
َمل
ْ
ك
َ
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم اWَْوَم أ

َ
ُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
َمل
ْ
ك
َ
ْيَمْمُت َعلَيُْكْم اWَْوَم أ

َ
ُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
َمل
ْ
ك
َ
اWَْوَم أ

ُكُم اإلِْسالَم ِديناً     نِْعَمِ� َورَِضيُت نِْعَمِ� َورَِضيُت نِْعَمِ� َورَِضيُت نِْعَمِ� َورَِضيُت 
َ
ُكُم اإلِْسالَم ِديناً ل
َ
ُكُم اإلِْسالَم ِديناً ل
َ
ُكُم اإلِْسالَم ِديناً ل
َ
 .}}}}ل
َمْغرُِب {{{{قوF تبارك وتعا" 

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب قُل هللا�
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب قُل هللا�
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ َمْغرُِب قُل هللا�
ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ فله أن يأمر  ،أي F ملك اIشارق واIغارب وما بينهما }}}}قُل هللا�

ن ، ألوا�قيقة ختام اآلية بهذا ختام عظيم ،فالشأن Äه j امتثال أوامر اهللا ،با�وجه إx أي جهة شاء
Iول ،لك هللا واألمر أمرهاإلنسان عبد مأمور واo ع ما يشاء تكون القبلة إ" هذا ثمDهذه ،وهو ي 


 .�كم ومصالح وهو العليم ا¦ب
ْستَِقيمٍ {{{{قوF تعا" اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ ْستَِقيمٍ قُل هللا� اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ ْستَِقيمٍ قُل هللا� اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ ْستَِقيمٍ قُل هللا� اٍط م9 َ~ِ 

َ
َمْغرُِب َفْهِدي َمن يََشاُء إِ"

ْ
ُق َوال ِDْالَم ِ/ أي  }}}}َفْهِدي َمن يََشاءُ َفْهِدي َمن يََشاءُ َفْهِدي َمن يََشاءُ َفْهِدي َمن يََشاءُ {{{{قوF }}}}قُل هللا�
مة إ" قبلة إبراهيم عليه السالم وÔ الكعبة والÌاط اIستقيم هو اTي إشارة إ" هداية اهللا هذه األ

ال اعوجاج فيه وال شك أن ما ُهدينا إWه هو ا¦
، وسيأj Ë حلقة قادمة مسائل ترتبط باستقبال 
وال بد من القيام بهذا  ،فال ãä عليكم أن استقبال القبلة �ط من �وط الصالة ،القبلة
 وÊن مسافرا عنه j مثل ا�افلة لكن يعã، الDط

ً
µن تطوz ن مسافراإذاÊو 
ً
µن تطوz ن مسافراإذاÊو 
ً
µن تطوz ن مسافراإذاÊو 
ً
µن تطوz حيثما توجهت به إذا yوأيضا  ،فيص

وصحيح صالة ا¦وف جاء بيانها لكن j حالة أخرى أنه ال  اIسايفة j حال اشتداد ا�رباIسايفة j حال اشتداد ا�رباIسايفة j حال اشتداد ا�رباIسايفة j حال اشتداد ا�رب j حالj حالj حالj حال



فلو صلوا وحداناً و§ حالة اشتداد ا�رب يصy حيثما توجه وهذا فيه دWل  ،Ðيعا وايستطيع أن يصل
  .d أنه ينبå اIحافظة d الصالة وأدائها j أوقاتها

فصq حيثما  صحراء وهو W jل مظلمصحراء وهو W jل مظلمصحراء وهو W jل مظلمصحراء وهو W jل مظلم    oري القبلة ojري القبلة ojري القبلة ojري القبلة j    من اجتهد jمن اجتهد jمن اجتهد jمن اجتهد jواألمر ا�الث أنه يدخل فيه 
فإن صالته صحيحة وال  ،اجتهد فلما أصبح الصباح أو Iا جاء أحد j الطريق وأخÃه Üالف هذا

 .اهللا وتيس
ه d هذه األمةوهذا من فضل  ،يُلزم باإلµدة

 


